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Verhuizen van een grote vrijstaande woning naar een 
penthouse kan een behoorlijke overgang betekenen. 
Kleiner wonen hoeft echter niet te betekenen dat 
je moet  inleveren op comfort, integendeel. Zo zorgde 

VVR Architecten dat het echtpaar dat deze stap nam zich in hun nieuwe 
penthouse heel prettig voelt en razend enthousiast is over het interieur 
dat VVR ontwierp en het bijbehorende wooncomfort.

VVR-eigenaar Richard van Rijen vertelt: “De bewoners wilden geen 
standaardinvulling van hun appartement. We hebben alleen de draag-
muren in hun penthouse laten staan. Voor de rest hebben we er een zo 
open mogelijke ruimte van gemaakt. Ondanks de grote open ruimte 
zijn er wel duidelijk verschillende woonruimtes. Dit penthouse had 
 oorspronkelijk een vliering, die we voor een gedeelte hebben weggehaald, 
waardoor een deel van het plafond hoger is en schuin loopt. Er is nog 
steeds voldoende opbergruimte op de zolder.”

De architect ontwierp een architectonisch element in het woongedeelte, 
waarin verschillende ruimtes en functies zijn samengebracht: een 
werkkamer, een wijnkast, een techniekruimte en zelfs een toilet. De 
deuren naar de afgesloten ruimtes zijn hierin nauwelijks te zien,  omdat 
ze geen kozijnprofielen hebben en zijn behangen met hetzelfde 
 lederen behang als de rest van het element. Aan de buitenzijde is de 
televisie geïntegreerd in de wand. Het architectonisch element heeft 
daarnaast ook een positieve invloed op de akoestiek van het penthouse, 
dat verder is geoptimaliseerd met een akoestisch kunstwandpaneel, 
raamdecoratie en een tapijt. ‘Dit is een Perzisch tapijt uit hun vorige 
woning, om de bewoners zich extra thuis te laten voelen op hun nieuwe 
plek,” licht Richard toe. De bijbehorende vintage verlichting, onderdeel 
van het lichtplan van VVR Architecten, dient hetzelfde doel. 

De keuken is uitgevoerd met fronten in een bruin-zwarte eikenstructuur, 
die in al het meubelmaatwerk van VVR is toegepast en mooi afsteekt bij 
de lichte vloer. Het witte werkblad heeft een marmerstructuur. De fraaie 
mastersuite bestaat uit een slaapgedeelte, een badkamer met inloopdouche, 
dubbele wastafel en toilet en een grote geïntegreerde inloopkast, die zowel 
via de badkamer als de slaapkamer toegankelijk is. De bewoners hebben 
daarnaast nog een tweede slaapkamer en een ruimte die ook nog als 
 zodanig kan worden ingericht. Bovendien hebben ze een heerlijk lang balkon 
aan de achterzijde van hun penthouse, waar de beweegbare aluminium 
lamellen een fijne bijdrage leveren aan hun wooncomfort, net als de grote 
aluminium schuifpui van Minimal Windows door Kumasol.

37 Moving from a big, detached house to a penthouse can be a significant 
change. However, moving into a smaller home doesn’t mean you have to 
give up any comfort, quite the contrary. VVR Architecten made sure the couple 
who took this step felt comfortable in their new penthouse and was ecstatic 
about the interior that VVR designed and the matching comfort.

Richard van Rijen, the owner of VVR, tells us the following: “The homeowners 
didn’t want a generic apartment. We only kept the load-bearing walls in 
their penthouse. Apart from that, we tried to create a space that is as open 
as possible. Despite the big, open space, it becomes clear there are several 
living rooms. This penthouse originally had a loft, which we partly removed, 
which is why the ceiling is higher and slanted. There is still plenty of storage 
room in the attic.”

The architect designed an architectural element in the living room, in 
which several spaces and functions have been brought together: a study, 
a wine cellar, a technical room, and even a powder room. The doors to 
the enclosed spaces can barely be seen because they don’t have any 
window profiles and have the same leather wallpaper as the rest of the 
element. On the exterior, the television has been integrated into the wall.  
The architectural element also has a positive effect on the acoustics of the 
penthouse, which has been optimized further with an acoustic artificial 
wall, window decoration, and a carpet. “This is a Persian carpet from their 
previous house to make the homeowners feel more at home at their new 
place,” Richard explains. The matching vintage lighting, part of VVR Architecten’s 
lighting plan, serves the same purpose. 

The kitchen has fronts in brown-black oakwood, which have already been 
applied in VVR’s tailor-made furniture and stand out against the light floor. 
The white countertop has a marble structure. The charming primary suite 
consists of a bedroom, a bathroom with a walk-in shower, a double-sink 
vanity and toilet, and a big integrated walk-in closet, which is accessible 
through both the bathroom and the bedroom. Furthermore, the homeowners 
have a second bedroom and another room that could be furnished as such. 
Moreover, they have a nice, long balcony on the rear side of their penthouse, 
where the movable, aluminum slats contribute to the comfort of their home, just 
like the big aluminum sliding doors from Minimal  Windows by Kumasol.

Penthouse met architectonische multifunctionele ruimteverbinder
Penthouse with an architectural, multifunctional element that connects spaces
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De inbouwspots van Maretti Lighting zijn volledig afgestemd op het interieur.
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VVR Architecten ontwierp een ruimtelijk huis met bijbehorende wooncomfort.
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Met de draai- en kantelbare inbouwspots van Maretti Lighting is er altijd en overal voldoende licht. Een heerlijk kopje thee zetten? Dat kan met de kokendwaterkaan van Quooker.
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De kozijnloze binnendeur van Xinnix Door Systems loopt perfect over in de wand.
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De moderne badkamer van Verhoeven-Van Erp met inloopdouche zorgt voor een spa gevoel in je eigen huis.

De gordijnen van Vloerstart-Etten-Leur dempen geluiden afkomstig van buiten en zorgen voor een goede isolatie.
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Met de zonwering van Nelemans kan er naast de zon, ook van de schaduw worden genoten op het buitenterras.

Door de glazen schuifwand van Solarlux Nederland kan er zelfs met slecht weer gebruik worden gemaakt van het buitenterras.



VVR Architecten392 VVR Architecten 393

Architect
VVR Architecten, Etten-Leur (NL)
www.vvrarchitecten.nl

Interieurbouw, keuken & kasten
Akkermans Interieurbouw,  
Sint Willebrord (NL)
www.akkermansinterieurbouw.nl

Keuken & woonkamer meubilair
Bastiaansen Wonen, Bavel (NL)
www.bastiaansenwonen.nl

Kunstwerken
Werk aan de Muur, Haarlem (NL)
www.werkaandemuur.nl

Kozijnloze binnendeuren
Xinnix Door Systems,  
Harelbeke (BE)
www.xinnix.eu

Deurbeslag
FORMANI®, Maastricht-Airport (NL)
www.formani.com

Glazen schuifwand
Solarlux Nederland, Nijverdal (NL)
www.solarlux.com

Afzuiging, Kookplaat
BORA, Nederland
www.bora.com

Partners
Kokendwaterkraan
Quooker Nederland B.V.,  
Ridderkerk (NL)
www.quooker.nl

Verlichting (spots)
Maretti Lighting, Almere (NL)
www.maretti.com

Lampen keukentafel 
& woonkamer
Masterlight, Panningen (NL)
www.masterlight.com

Badkamer
Verhoeven-Van Erp,  
Roosendaal (NL)
www.mijnthuis.nl

Zonwering
Nelemans,  
Etten-Leur (NL)
www.nelemans-showroom.nl

Tuinmeubilair
Buitenhof Tuinmeubelen,  
Zeist (NL)
www.buitenhof-tuinmeubelen.nl

KELLER minimal  
windows® schuifpuien
Kumasol, Etten-Leur (NL)
www.minimalwindows.nl

Tekst: Sanne Bender  |  Fotografie: Jaro van Meerten

Vertaling: Thirza Toes, Semicolon Translations


